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ABSTRACT 
 
Author: Minna Lund 
Title: Girls and boys in school – a study of teachers’ views on problematic behaviour. 

(Translated title) 
Supervisor: Zhanna Kravchenco 
Assesor:  
 
The purpose of this study was to examine how boys and girls are selected to participate in 
social group work in school. More specifically it sought to analyse what kind of gender 
discourses arise when teachers discuss girls’ and boys’ problematic behaviour. Four teachers 
who work at a school in a large city in Sweden were interviewed. They work in grades five 
and six and collaborate closely with the social workers leading groups at school. These 
teachers therefore have great influence on where the social workers choose to focus their 
effort. By the use of social constructivism and a gender perspective the interviews were 
analysed to find out what general ideas about gender, discourses, influence the teachers. The 
discourses were then used to discuss how boys and girls create their identity. A conclusion 
that can be drawn from this study is that the teachers tend to speak very differently about 
problematic boys and girls, placing them in opposite positions. While the girls are considered 
mature, relationship focused and difficult to understand, the boys are considered the opposite: 
immature, independent and easy to read. The teachers also tend to be influenced by society’s 
view on heterosexuality as the natural sexuality, hence the positive attitude towards the 
division of boys and girls in same sex groups based on their interest in each other. In shaping 
their identities, boys and girls can therefore be seen as forced to take a strong position based 
on their sex. To be a girl certain behavioural traits are necessary and to be a boy other traits 
are required. To be a girl you should like boys, to be a boy you should like girls. As school 
plays an important part in boys’ and girls’ development, all who work there, both teachers and 
social workers, need to be aware of the influence played by generally accepted gender 
discourses. 
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1. Inledning 
1.1. Problemformulering 

”Att hjälpa pojkarna att hitta strategier att hantera sin ilska.” 

”Att jobba med deras självförtroende och stärka deras självbild.” 

”Det är väl det där med relationer och sexualbiten.” 

”Att man inte funkar i grupp och ofta hamnar i konflikter.” 

(Sammanfattning av lärares tankar kring gruppverksamhet i skolan) 

Då skolan spelar en avgörande roll i barn och ungas process att bli vuxna, både kunskaps- och 

utvecklingsmässigt, är aspekten gällande lärarnas syn på tjejers och killars beteende viktig att 

lyfta fram och undersöka. Allmänt vedertagna ”sanningar” om av vad tjejer och killar är och 

hur de bör bete sig påverkar alla som arbetar inom människobaserade verksamheter. Den 

moderna forskningen inom genusvetenskap har visat att synen på kön och de egenskaper som 

tillskrivs könet är ett socialt och kulturellt skapat fenomen (Kulick 1987). I denna uppsats 

kommer således fokus att ligga på hur föreställningar om kön skapas och upprätthålls i 

skolans värld. 

Det sociala arbete som bedrivs sida vid sida med undervisningen i skolan handlar ofta 

om att i grupp tillsammans med utvalda elever behandla en viss typ av problematik. 

Grupperna baseras antingen på en frivillig önskan från eleven själv att delta i 

gruppverksamhet eller, vilket oftast är fallet, på lärarnas önskemål om att elever med en viss 

problematik bör fångas upp. Gruppen leds oftast av socionomer eller socialpedagoger och kan 

sägas fungera som en förebyggande insats innan problematiken blivit alltför omfattande. 

Arbetsfördelningen mellan skola och den sociala sfären kan beskrivas som att 

socialarbetarna arbetar på uppdrag av lärarna. Genom att lärarna väljer ut elever för 

grupperna, är det de som avgör både vad som är ett bekymmer och vad socialarbetarna bör 

fokusera på i arbetet med de utvalda eleverna. Grupperna baseras ofta på kön, med tjejer för 

sig och killar för sig, och kan utgå från olika typer av social problematik. Genomgående för 

arbetet är att lärarna uppmärksammat en grupp med elever som befinner sig i likartade 

problemsituationer samt uppvisar liknande psykosociala svårigheter (Heap 1974:17). 

Valet att i grupp behandla social problematik utgår från en tanke om att utveckla ett 

mutual aid system, där ett ömsesidigt utbyte mellan barnen bidrar till utveckling och 

förändring av den gemensamma svårigheten (Fatout 1996:51). Som de inledande citaten visar 

kan tjej- och killgrupperna bland annat baseras på aggressionsproblem och svårigheter att 
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hantera konflikter, dåligt självförtroende eller relationsproblem. Socialarbetare och lärare som 

arbetar med gruppverksamhet kan genom sin möjlighet att lyfta fram vissa beteenden som 

problematiska indirekt både anses vara påverkade av samhällets syn på hur tjejer och killar 

bör vara samt verka upprätthållande av densamma. Arbetet med att lyfta fram egenskaper som 

önskade/oönskade hos tjejer och killar kan således uppfattas som en del av den 

genusskapande processen. Min begränsade erfarenhet från arbete med grupper i skolans värld 

säger mig att det inte sällan är olika typer av bekymmer som lyfts fram som centrala för 

gruppverksamheten beroende på om det handlar om arbete med tjej- eller killgrupper. Detta, 

om det stämmer, skulle kunna innebära att lärarnas definitioner om vad som är ett avvikande 

beteende hos tjejer och vad som är ett avvikande beteende hos killar skiljer sig åt. 

Hos en blivande socionom med en stark önskan om att arbeta förebyggande och gärna 

med grupper har detta väckt tankar och en önskan om att undersöka ämnet vidare. Är det så 

att vi ser vissa problem som allvarliga när det handlar om tjejer och inte när det handlar om 

killar, och tvärtom? Kan genusnormativa föreställningar anses ligga till grund för skillnaderna 

när det gäller hur tjejer och killar hanteras inför gruppverksamhet, är alltså synen på det 

avvikande beteendet färgat av hur vi anser att tjejer och killar bör bete sig? Vilken betydelse 

kan dessa föreställningar om beteende ges flickors och pojkars skapande av identitet? 

Jag har valt att i uppsatsen använda benämningarna tjejer och killar istället för flickor 

och pojkar. Detta då jag utgår från begreppen tjej- och killgrupp och utifrån att de intervjuade 

lärarna själva säger tjejer och killar. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare resonerar kring avvikande beteende hos tjejer 

och killar i 11-12 årsåldern och hur det kan kopplas till genusperspektivet och föreställningar 

om kön. 

 

1.3. Frågeställningar 
- Hur resonerar lärare kring avvikande beteende hos tjejer och killar? 

- Vilka diskurser om genus skapas utifrån lärarnas resonemang om avvikande beteende? 

- Hur kan dessa diskurser anses påverka tjejer och killars identitetsskapande? 
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1.4. Disposition 
För att belysa ämnet närmare krävs både en diskussion om socialkonstruktivism, skapandet av 

kunskap, och om genus, skapandet av det sociala och kulturella könet, inom skolans sociala 

arbete samt en inblick i vad de lärare som arbetar med gruppverksamhet anser om ämnet. I 

denna uppsats presenteras först teorier gällande socialkonstruktivism och genus. Därefter 

kommer resultaten av de intervjuer som gjorts med fyra lärare att presenteras och analyseras. 

Avslutningsvis kommer jag att ge en kort sammanställning av mina slutsatser i en 

sammanfattande diskussion. 

 

2. Tidigare forskning 
2.1. Genus och skolan 
Den forskning som jag tagit del av som belyst barn och ungdomar i skolan utifrån ett 

genusperspektiv behandlar framförallt frågan om hur flickor blir flickor och hur pojkar blir 

pojkar. Men även frågeställningar gällande skolresultat lyfts fram som centrala för ämnet. 

Ambjörnssons (2003) avhandling om gymnasietjejer undersöker vad det är tjejer gör för att bli 

och vara tjejer. Ambjörnsson utgår från ett genusperspektiv där både den normativa 

heterosexualiteten och den ständiga strävan efter att vara ”normal” lyfts fram som centrala 

faktorer. I studien konstateras bland annat att vissa kombinationer av genus, klass, etnicitet 

och sexualitet framställs som mer ”normala” och bättre än andra. Bland annat menar 

Ambjörnsson att det är lättare att uppfattas som normal om man har en medelklassbakgrund. 

Samtidigt drar hon slutsatsen att den åtråvärda normaliteten egentligen bygger på en paradox 

som gör den omöjlig att uppnå, eftersom den utgår från ett ideal om fullkomlig 

genomsnittlighet vilket i sig varken är representativt eller ”normalt”. 

Bronwyn Davies (2003) i sin tur fokuserar hur diskursiva praktiker lär barn att bli 

kvinnor och män. Genom att använda sig av barns upplevelser av feministiska berättelser 

samt observationer av barns lek önskar Davies ”komma förbi den rådande tudelningen”, det 

vill säga uppdelningen av män och kvinnor i motsatta positioner, och på så sätt få fram vad 

manligt och kvinnligt egentligen betyder för barnen (2003:43). Davies studie visar bland 

annat att barns starka behov av att konstatera både sin egen och andras könstillhörighet 

bottnar i att de genom språket lärt sig att det krävs särskilda egenskaper och vissa sätt att vara, 

för att vara antingen man eller kvinna. För att undkomma denna fastlåsning i könen menar 
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Davies att barn måste få tillgång till en alternativ diskurs som, istället för att definiera det 

sociala beteendet utifrån benämningen flicka eller pojke, ger tillgång till andra positioner där 

manligt och feminint endast utgör två alternativ. 

Socialantropologen Ingemar Gens (2002) betraktar det biologiska könet som avgörande 

för vårt förhållningssätt till andra människor. Utifrån ett exempel om hur vi väljer att agera 

olika beroende på om det är en flicka eller en pojke när vi för första gången håller ett 

spädbarn i famnen, förklarar Gens hur det kommer sig att våra flickor och pojkar beter sig 

som de gör. Han beskriver bland annat hur aktiviteten görs till det viktiga för pojkar samtidigt 

som relation och äkta dialog görs till det viktiga för flickor. Genom diverse exempel visar 

Gens även att vara pojke framförallt innebär att inte vara flicka. 

 I Ingrid Karlsons (2003) avhandling undersöks skolans bidrag till barns skapande och 

gestaltande av kön. Utifrån begreppet könsgestaltning, med vilket Karlson menar ett aktivt 

konstruerande av kön, och en diskussion om barns hantering av gränser mellan könen, skapar 

författaren en förståelse för barns sätt att vara flickor och pojkar i skolan (2003:19). Karlson 

drar bland annat slutsatsen att det i skolan råder polariserande könsgestaltningar, där flickor 

och pojkar positionerar sig på motsatta sidor, vilket upprätthåller maktrelationen mellan 

könen. Vidare konstaterar hon att skolans traditioner och arbetssätt kan anses fungera starkt 

gränsupprätthållande, då de bidrar till normativa föreställningar om bland annat pojkar som 

duktiga på naturämnen och flickor som duktiga på att hjälpa till. Karlson kommer även fram 

till att barn som överskrider gränserna för sitt kön, exempelvis högljudda flickor i ett typiskt 

”pojkigt” beteende, riskerar att betraktas som bråkiga och svårhanterliga. 

Ett tema inom forskningsområdet som framför allt är av värde för pedagoger lyfts fram 

av Lars Jalmert (2007). Författaren utgår här från den generella företeelsen att kvinnan 

befinner sig i en underordnad position i förhållande till män. Genom att koppla detta till 

skolan i Sverige, där flickor idag uppvisar bättre resultat än pojkar, och till principen om 

människors lika värde, önskar han belysa hur viktig kunskap och diskussioner om makt 

kopplat till kön är i utbildningsväsendet. Utifrån Hirdmans beskrivning av den rådande 

könsmaktsordningen diskuterar Jalmert feminiseringen av skolan och det faktum att den 

tidigare mansstyrda skolan nu framförallt består av ”duktiga” flickor och ”problematiska” 

pojkar. Som förklaring till skiftet anges både att skolan verkar feminiserande och att det är en 

konsekvens av den rådande könsmaktsordningen. Den första förklaringen bygger på 

antagandet att pojkar tidigare sågs som syndabockar för flickors dåliga resultat, vilket ledde 

till en omstrukturering av skolan mot dagens pedagogik som inte passar pojkar. Den andra 

förklaringen menar istället att flickors framträdande roll i skolan har skakat om den rådande 
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könsmaktsordningen med pojkar som norm, varpå utvecklingen ses som ”onaturlig” och 

oacceptabel. 

 

2.2. Genus och socialt arbete 
Den genusforskning som jag tagit del av inom socialt arbete fokuserar framför allt på de 

förhållanden som styr och påverkar flickors och kvinnors situation. 

En överskådlig introduktion av ämnet ges av Tina Mattsson (2002), som genom att 

presentera statistik påvisar de förhållanden som råder mellan kvinnor och män. Hennes studie 

visar bland annat att välfärdsstaten och dess sociala skyddsnät framför allt gynnar män, att 

omhändertagande enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

sker på olika grunder beroende på om den unga är en flicka eller pojke, att mäns och kvinnors 

ansökningar om ekonomiskt bistånd hanteras olika, samt att olika förväntningar riktas mot 

klienten inom socialtjänsten beroende av dennes biologiska kön. 

 Hiltes och Claezons (2005) rapport om flickor och pojkar på institution fokuserar på 

hur behandlarnas beskrivning av och föreställning om manligt och kvinnligt påverkar både 

organisationen av arbetet och behandlarnas uppfattning om de placerade ungdomarnas 

problem och behov. Genom intervjuer med behandlare på två institutioner, en för pojkar och 

en för flickor, ger forskarna en tydlig bild av behandlarnas starkt könsbaserade föreställningar 

om ungdomarna och dess konsekvenser för arbetet. Bland annat utgår behandlarna från en 

könsstereotyp arbetsordning, där de biologiska könen utgör motpoler och männen presenteras 

som starka och beslutsamma och kvinnorna som känslomässiga och sårbara. Vidare bidrar 

behandlarnas föreställning om kön till att de placerade flickorna riskerar att betraktas som 

manipulativa och intriganta, och deras problem som diffusa, till skillnad från pojkarna som 

ses som raka och okomplicerade och vars problem även uppfattas på detta sätt. Viktigt att 

lyfta fram som ett resultat från studien är även behandlarnas starka fokus på flickornas 

sexualitet som normbrytande och problematisk. 

 Fokuseringen på flickors sexualitet återfinns även i Hamrebys (2004) avhandling om 

hur föreställningar om manligt och kvinnligt har påverkat den sociala barnavården under 

1900-talet. Genom en granskning av förarbeten, lagar och praxis visar Hamreby hur en 

biologisk och deterministisk syn på könet har präglat området. Flickors problematik har 

framför allt handlat om moraliskt gränsöverskridande, så som en avvikande sexualitet eller 

annat opassande beteende, till skillnad från pojkars problematik som oftare kopplats till 

kriminalitet och lagbrott. Flickors sociala problem har således historiskt haft en stark koppling 
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till kropp och sexualitet och målet med behandlingen har varit att återföra den ”vanartade” 

kvinnan till en respektabel tillvaro med ett naturligt kvinnligt beteende. I stark kontrast till den 

”fallna” flickan står pojken, för vilken motsvarande skällsord inte existerar, vars situation 

förklaras med manlighet och en naturlig aggressivitet. 

 Även Schlytter (1999) lyfter fram flickors problematiska sexualitet som en avgörande 

faktor då hon ur ett könsperspektiv undersöker tillämpningen av LVU 3 §. Vid en granskning 

av rekvisitet missbruk och annat socialt nedbrytande beteende finner Schlytter ett dubbelt 

normsystem, ett för flickor och ett för pojkar. Pojknormerna är enligt Schlytter av tillåtande 

karaktär, vilket bidrar till ett stort handlingsutrymme. Flicknormerna bygger i sin tur på dolda 

normer kopplade till föreställningar om kropp, biologi och sexualitet. Schlytter beskriver 

situationen som att det finns en tradition av att ”sätta snäva gränser för flickors beteenden och 

att göra flickan till övervakare av denna gräns”, vilket lyfter fram ytterligare en viktig aspekt 

nämligen synen på flickan som ansvarig både för det hon gör och för det hon utsätts för 

(1999:140). 

 

2.3. Uppsatsens fokus 
Som genomgången ovan visar har den forskning jag tagit del av inte fokuserat på kopplingen 

mellan kön och sociala problem (avvikande beteende) i skolan, vilket jag gör i denna uppsats. 

Med stöd i den presenterade forskningen, intervjuer med lärare samt de teorier, perspektiv och 

begrepp som presenteras härnäst, önskar jag därför bidra med en annan synvinkel i 

diskussionen om hur barn och ungdomar blir tjejer och killar. En aspekt där definitionen av 

det avvikande beteendet skall undersökas utifrån diskurser om genus. 

 

3. Teori 
Denna del av uppsatsen presenterar den socialkonstruktivistiska teorin och utifrån den 

kommer sedan begreppen diskurs och identitet förklaras. Vidare riktar teoridelen in sig på en 

beskrivning av genusperspektivet, som kan härledas ur socialkonstruktivismen, och 

betydelsen av intersektionalitet. Utifrån ett genusperspektiv betraktas identiteten som tjej eller 

kille som skapad av samhälleliga diskurser gällande kön och inte som biologisk eller 

förbestämd. Intersektionalitetsbegreppet innebär ett annat sett att tänka kring genus genom 

inkludering av ytterligare samhälleliga fenomen som klass, sexualitet och etnicitet. 
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3.1. Socialkonstruktivism 

3.1.1. Grundtanken 

Den socialkonstruktivistiska teorin handlar om skapandet av kunskap och kan liknas vid ett 

ramverk utifrån vilket flera olika teoretiska inriktningar har sin utgångspunkt. Exempelvis kan 

diskursanalys, poststrukturalistisk teori och genusperspektivet anses ha sin grund i 

socialkonstruktivismen. Så vad är då socialkonstruktivism? Burr (1995:3-5) förklarar att 

teorin kan sägas vara grundad på fyra antagande: ett kritiskt förhållningssätt gentemot allmänt 

vedertagen kunskap, betydelsen av den historiska och kulturella kontexten, att kunskap anses 

upprätthållas av social process samt att kunskap och social handling ses som nära 

sammanbundna. Utifrån dessa antaganden kan härledas att socialkonstruktivismen betraktar 

kunskap som ett socialt skapat fenomen, som uppkommer och upprätthålls genom social 

interaktion i en viss historisk och kulturell kontext. Således kan ingen allmänt vedertagen 

kunskap anses utgöra en absolut sanning då den är föränderlig och beroende av vissa specifika 

omständigheter. Att kunskapen upplevs som en absolut sanning av den människa som innehar 

den förnekas dock inte av socialkonstruktivismen. 

Den socialkonstruktivistiska tanken att människor genom sociala processer skapar och 

upprätthåller kunskap grundar sig på Bergers och Luckmanns (1979) bok från 1966 

Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Berger och 

Luckmann utgår i sin teori från tre grundläggande påståenden: att samhället är en mänsklig 

produkt, att samhället utgör en objektiv verklighet samt att människan är en social produkt 

(Wenneberg 2001:71). Till dessa påståenden kopplas tre sociala processer som tillsammans 

skapar och upprätthåller kunskap: externalisering, objektiviering/legitimering och 

internalisering. Den första processen innebär människans agerande gentemot sin värld, den 

andra innebär den objektsstatus detta agerande får i samhället och den tredje innebär att 

människor med tiden kommer att se agerandet som en absolut sanning. Wenneberg (2001) 

förklarar Bergers och Luckmanns resonemang utifrån människans benägenhet att skapa vanor. 

Dessa vanor externaliseras och sprider sig till andra människor som inte ursprungligen varit 

med och format dem. Vanorna blir med tiden allmängiltiga, de objektivieras, och skapar 

således samhälleliga institutioner. Dessa institutioner uppfattas sedan som naturliga av de 

människor som föds in i samhället, det vill säga de internaliseras i samhällsmedborgarna. 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska tankar visar både hur social interaktion 

mellan människor skapar världen och hur denna värld upplevs som konstant för de som lever i 
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den. Socialkonstruktivismens grundtanke kan således sammanfattas i: ”Knowledge is 

therefore not seen as something that a person has (or does not have), but as something that 

people do together” (Burr 1995:8). 

 

3.1.2. Burrs identitetsbegrepp 

Socialkonstruktivismen vänder sig mot den traditionella synen på människan som född med 

en inre och konstant personlighet. Istället anser teorin att personlighet är något som skapas 

och existerar endast i interaktion mellan människor. Beskrivning av personlighetsdrag kan 

inte ske utan hänvisning till andra, en människa kan exempelvis inte sägas vara vänlig och 

glad utan att det relateras till andra som uppfattar personen som sådan.  Det finns flera olika 

tolkningar av hur identiteten skapas inom socialkonstruktivismen men i denna uppsats 

kommer diskussionen att utgå från Vivien Burrs resonemang. Burr (1995) förklarar att en 

person kan agera och anses vara på ett visst sätt i interaktion med en person, för att sedan 

agera och uppfattas helt annorlunda i relation till en annan person. Detta innebär att olika 

personer med största sannolikhet kommer att beskriva en och samma person på väldigt olika 

sätt. Men det innebär inte att någon av beskrivningarna är felaktig, vilket skulle kunna anses 

vara fallet utifrån en traditionell syn på personligheten som stabil och oföränderlig. Istället 

anser socialkonstruktivismen att människan består av flera versioner av sig själv, där var och 

en skapas i den specifika relationen till en annan människa (Burr 1995). En persons 

karaktärsdrag är således en produkt av interaktionen mellan människor, snarare än något 

medfött. 

Istället för att använda sig av personlighetsbegreppet för att beskriva människor 

förespråkar socialkonstruktivismen användningen av identitet. Ordet utgår från begreppet att 

identifiera, vilket enligt Burr (1995) innebär en social kategorisering av något utan 

tillskrivandet av vissa naturliga och medfödda egenskaper. När vi väljer att ge ett fenomen en 

viss identitet säger det mer om vår avsikt med identifieringen än om fenomenet i sig. Således 

kan identiteter (så som tjej/kille, homo-/heterosexuell) ses som socialt skapade 

kategoriseringar av människor snarare än något som beskriver medfödda egenskaper. Inom 

socialkonstruktivismen betraktas identiteten som föränderlig och beroende av den historiska 

och kulturella kontexten där den uppkommer. 
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3.1.3 Diskurs och skapandet av identitet 

På grund av språkets förmåga att genom olika beskrivningar skapa skilda konstruktioner av ett 

och samma sociala fenomen, ges det en grundläggande och avgörande position inom 

socialkonstruktivismen. Det är genom språk människan kommunicerar, tillskansar sig 

kunskap och lär sig om den värld hon lever i. Utan språk skulle människan varken kunna 

strukturera sina upplevelser om världen eller sig själv, ge dem mening och innebörd eller 

förmedla dem till andra. Enligt socialkonstruktivistisk teori struktureras språk i olika 

diskurser. För att förklara diskursbegreppet hänvisar de flesta författare och forskare till den 

franska filosofen Michel Foucault, som anses vara dess upphovsman (se Burr 1995, Davies 

2003, Hamreby 2004, Karlson 2003, Rosenberg 2002). Burr väljer att beskriva begreppet som 

ett system av uttalanden som tillsammans skapar ett objekt. Genom användning av specifika 

uttalanden, tillskrivande av mening, representationer, bilder och berättelser skapar diskursen 

en viss version av ett socialt fenomen (Burr 1995:48). Således kan en och samma händelse 

beskrivas utifrån en mängd olika diskurser, som alla förklarar den på olika sätt och tillskriver 

den olika mening och egenskaper. Inneboende i begreppet diskurs är att den påstår sig 

beskriva fenomen som de verkligen är, det vill säga presentera sanningen om objektet (Burr 

1995:49). En diskurs är således ett samhälleligt och allmängiltigt sätt att tala och tänka om ett 

visst fenomen. 

Burr kopplar samman diskursdiskussionen med identitetsbegreppet och menar att 

människans identitet konstrueras utifrån de diskurser om mänskliga fenomen som är kulturellt 

tillgängliga. Samhälleliga diskurser om genus, ålder, etnicitet och så vidare utgör alla 

grundstenar i skapandet av det vi benämner som vår identitet. Diskurserna vävs samman och 

skapar ’jaget’. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt är identiteten således inte något som 

existerar inom människan utan ett socialt skapat fenomen. ”We are the end-product, the 

combination, of the particular ’versions’ of these things that are available to us” (Burr 1995: 

51). Men eftersom diskurser betraktas som samhälleliga fenomen, skapade av ett visst 

språkbruk, utgör språket människans möjlighet att förändra allmängiltiga föreställningar om 

sociala fenomen. Genom en medvetenhet om diskurser, hur de skapas och vidmakthålls, och 

ett aktivt ifrågasättande av allmängiltig kunskap, kan människan omskapa samhälleliga 

diskurser. Synen på andra, oss själva och samhället i stort kan således förändras om 

diskurserna som kontrollerar dessa förändras. 
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3.2. Genusperspektiv 

3.2.1. Genusbegreppet 

Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin om diskurser bör således föreställningar om 

manligt och kvinnligt betraktas som samhälleligt skapade fenomen. Uppdelningen av 

människor i män och kvinnor kan enligt Wenneberg (2001) inte enbart baseras på de fysiska 

och biologiska olikheterna, själva könet, utan fokus bör istället ligga på de sociala faktorer 

och frågeställningar som ger de kroppsliga skillnaderna så stor betydelse. Genusperspektivet 

bidrar med en givande infallsvinkel utifrån vilken man kan diskutera hur diskurser om manligt 

och kvinnligt skapar och återskapar samhälleliga föreställningar om män och kvinnor. Det 

svenska ordet genus har sitt ursprung i latinets gen-ere, som betyder slag eller sort, och har 

tidigare endast använts för att beteckna att substantiv kan vara av olika slag (Hirdman 2001). 

Den användning av ordet genus som framkommit genom den feministiska forskningen 

baseras istället på engelskans gender, som anspelar på det socialt och kulturellt konstruerade 

könet i motsats till ordet sex som enbart innebär det kroppsliga könet. Parallellt med 

genusbegreppet används i Sverige även begreppet kön eller könsroll, som både kan handla om 

det kroppsliga biologiska könet och det socialt konstruerade könet (Mattsson 2002). 

I denna uppsats kommer jag att använda genusbegreppet, då jag anser att det tydliggör 

de samhälleliga föreställningarna om skillnaderna mellan könen samt det som Kulick 

(1987:11) kallar ett ”betydelsesystem som består av två varandra motsatta och uteslutande 

kategorier vari alla människor placeras”. När jag använder begreppet kön är det enbart för att 

beskriva det biologiska, kroppsliga könet. Genus innebär således det socialt och kulturellt 

konstruerade könet och anspelar på de föreställningar som delar upp kvinnor och män i skilda 

kategorier, inom vilka de tillskrivs manliga och kvinnliga egenskaper. För att dessa 

föreställningar om manligt och kvinnligt ska verka övertygande krävs det en ständig 

reproducering av dem. Människan måste gång på gång agera och betrakta andra utifrån 

diskurser om genus för att passa in i och upprätthålla de skapade kategorierna; man eller 

kvinna, kille eller tjej. Genus och skapandet av kön utgör således inte ett statiskt tillstånd utan 

bör istället betraktas som ett ständigt handlande och återupprepande, som en genusprocess 

(Ambjörnsson, 2003:13) Människans förväntningar på andras beteende, människans eget 

beteende samt människans reaktioner på andras beteende utgör den process som producerar 

och reproducerar den samhälleliga diskursen om vad män och kvinnor är: genus. 
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3.2.2. Intersektionalitet 

Då socionomutbildningens och socialarbetarens ledord är helhetssyn går det inte att enbart 

fokusera på könsfaktorn i en diskussion om skapande av manligt och kvinnligt. Om 

människan betraktas som en socialt skapad varelse vars identitet består av en sammanslagning 

av flertalet diskurser är det omöjligt att bortse från diskurser gällande exempelvis sexualitet, 

etnicitet och klass. 

Den feministiska teorin, i vilken genusperspektivet har sin grund, har återkommande 

kritiserats för sin bristande helhetssyn gällande kvinnan (De los Reyes & Mulinari 2005). 

Dess ensidiga bild av kvinnor som en homogen grupp där alla som fötts med kvinnliga 

könsorgan lever under samma förtryck, är enligt kritikerna inte allmängiltig för majoriteten av 

världens kvinnor. De feministiska vita medelklasskvinnornas uppror mot det manliga 

patriarkatet under 1970-talet exkluderade bland annat de svarta arbetarklasskvinnorna ur 

kampen för att de helt enkelt bortsåg från de avgörande faktorerna klass och etnicitet. 

Genom introduktionen av intersektionalitetsbegreppet har diskussionen gällande 

kopplingen mellan kön och makt breddats då de strukturer som tidigare saknats, det vill säga 

klass, etnicitet och sexualitet, inkluderas (ibid.). Ett intersektionellt perspektiv på skapande av 

genus kräver således att hänsyn tas till ett flertal faktorer och utgår från att det är i 

överlappningen mellan olika samhälliga strukturer som genus skapas. I min diskussion om 

genusskapande i skolan borde därför diskurser om just sexualitet, klass och etnicitet 

inkluderas för att ge en mer korrekt bild av processen att bli tjej och kille. Men eftersom 

uppsatsutrymmet är starkt begränsat tvingas jag till en medveten teoretisk och metodologisk 

uteslutning av vissa faktorer och väljer därför att enbart fokusera på faktorerna kön och 

sexualitet. 

Viktigt att lyfta fram i uppsatsens diskussion om genusskapande hos tjejer och killar är 

förutom kön således framför allt det som queerteorin benämner heteronormativitet 

(Ambjörnsson 2003, Rosenberg 2002). Med heteronormativitet menas de ”institutioner, 

strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualiteten som en enhetlig, 

naturlig och allomfattande ursprungssexualitet” (Rosenberg 2002:13). Utifrån diskursen 

gällande heteronormativiteten betraktas således andra sexualiteter som avvikande och 

onaturliga. 
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3.3. Koppling till frågeställning 
Studien kommer att fokusera på a) vilka diskurser om genus som skapas utifrån lärares 

resonemang om avvikande beteende hos tjejer och killar b) med målet att identifiera hur dessa 

diskurser kan anses påverka tjejers och killars identitetskapande. 

 

4. Metod 

4.1. Metodval och urval 
För att besvara uppsatsens syfte valde jag att använda mig av en etnografisk och kvalitativ 

ansats (Aspers 2007). I Meuwisse et al. (2008:37) definieras kvalitativ forskning som 

”forskning som producerar deskriptiva data: människors egna skrivna eller talade ord och 

observerbara beteende”. En kvalitativ ansats fokuserar således på att ge undersökningar 

kvalitet genom djupgående kunskap om ett ämne utifrån medverkande människors egna 

upplevelser, till skillnad från en kvantitativ metod som istället fokuserar på att genom 

utbreddhet visa på olika fenomen i samhället. Då jag var intresserad av att undersöka hur 

språkliga diskurser kring tjejer och killars beteende skapas i skolan utifrån lärares 

resonemang, vilket krävde just djupgående information, kunde detta endast göras genom en 

kvalitativ undersökning. 

Vid genomförandet av undersökningen valde jag att använda mig av tematiskt öppna 

intervjuer, vilket innebär att forskaren använder sig av ”samtalets logik” (Aspers 2007:138). 

Istället för att intervjuerna byggde på konkreta frågor till lärarna, utgick jag i samtalen från ett 

antal teman som jag identifierat och bestämt mig för att undersöka närmare. Metodens 

struktur låg således i att jag före intervjuerna visste vilka ämnen jag önskade avhandla med 

lärarna men den gav samtidigt de intervjuade möjligheten att fritt beskriva och utveckla sina 

tankar kring de teman jag valt. Genom att använda tematiskt öppna kvalitativa intervjuer 

hoppades jag komma nära lärarna, kunna ställa utvecklande följdfrågor och på så sätt få fram 

en djupare kunskap om hur de resonerade kring avvikande beteende hos tjejer och killar. Jag 

valde att inte använda helt öppna intervjuer eftersom jag, genom att låta lärarna diskutera 

samma teman, önskade få fram ett någorlunda jämförbart material att koda under analysen. 
För att nå mitt syfte valde jag att intervjua fyra lärare som arbetar med att välja ut de 

elever i 11-12 årsåldern som anses vara i behov av gruppverksamhet på en skola i en storstad i 

Sverige. Två av lärarna var män och två var kvinnor. Skolan har haft ett samarbete med 

stadsdelens fältgrupp under ca nio år. De senaste två åren har fältgruppen genomfört fyra 
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tjejgrupper och åtta killgrupper på skolan. Tjejgrupperna har avslutats efter en termin till 

skillnad från killgrupperna som vid ett flertal tillfällen varat längre än en termin. 

 

4.2. Metodens förtjänster, begränsningar och tillförlitlighet 
Som diskuterats ovan gav en kvalitativ forskningsansats med tematiskt öppna intervjuer mig 

möjligheten att genom samtal på fältet få en djup kunskap om hur ett fåtal aktiva i skolan 

resonerar kring tjejer och killars avvikande beteende. Informationen som framkom kunde 

sedan i analysen lyftas till en allmän diskussion om diskurser och genusskapande i skolans 

värld. Metodens förtjänst var således att den gav mig en detaljerad inblick i ämnet vilket 

öppnade upp för allmänna diskussioner. 

Metoden kan ha begränsats av det faktum att jag som person bar på en förförståelse för 

det område jag önskade undersöka (Aspers, 2007:34). Under socionomutbildningens 

praktiktermin arbetade jag med gruppverksamhet i skolan och har även efter det fortsatt inom 

fältet. Jag var medveten om att jag genom min erfarenhet skapat mig en viss uppfattning om 

ämnet och att jag på så sätt besatt en förförståelse. Men jag var även medveten om att min bild 

av situationen nödvändigtvis inte gällde för andra. I kontakten med fältet försökte jag således 

att i största möjliga mån lägga min egen uppfattning åt sidan och vara så objektiv som möjligt. 

Dock ville jag inte helt bortse från min tidigare erfarenhet av och engagemang för 

forskningsområdet då det visade sig vara positivt för mina chanser att bli insläppt på fältet och 

få genomföra intervjuer (Meuwisse et al. 2008:239, Aspers 2007:72). Det bör även nämnas 

och betonas att intervjupersonerna var lärare och inte socialarbetare vilket minskade pressen 

för att min förförståelse skulle komma att påverka resultaten. 

Tillförlitlighet (reliabilitet) i relation till metoden handlar om huruvida resultaten kan 

reproduceras av andra forskare och vid andra tillfällen (Kvale, 2009:263). I den här uppsatsen 

påverkades metoden av det faktum att den utgjordes av samtalsliknande intervjuer. 

Intervjuerna krävde min medverkan, vilket gav mig möjlighet att påverka vilka aspekter som 

lyftes fram och vilka områden som fokuserades på. Jag är även medveten om att samspelet 

mellan mig och läraren kan ha påverka resultaten. För att minska risken för min påverkan tog 

jag en inaktiv roll under intervjuerna samt kom överens med lärarna om att vid önskemål 

presentera de citat jag planerade att inkludera i uppsatsen och tillgodose eventuella önskemål 

om att få ta del av den slutliga uppsatsen. 

Validitet handlar i sin tur om giltighet och riktighet i ett yttrande, alltså huruvida jag 

med min metod verkligen undersökte det jag hade för avsikt att undersöka (Kvale, 2009:264). 
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I min uppsats var syftet att undersöka hur lärare resonerar kring elevers beteende för 

medverkan i tjej- och killgrupper. Genom att jag intervjuade aktiva lärare anser jag mig ha 

studerat just detta. Då jag med min uppsats inte önskade få fram resultat som var 

allmängiltiga för alla som arbetar med tjej- och killgrupper utan snarare önskade belysa 

förekommande tendenser och fenomen inom området, kan mina resultat anses vara relevanta 

oavsett vad de visar på. 

 

4.3. Bearbetning och analys av empiri 
Då intervjuerna var utförda transkriberade jag lärarnas utsagor ordagrant. Mina egna inlägg i 

samtalen valde jag att endast sammanfatta kort då jag inte ansåg att de var relevanta för 

analysens resultat. I bearbetningen av intervjuerna minskade denna transkribering risken för 

en förvrängning av lärarnas utsagor genom exempelvis felaktiga citat. Transkriberingen 

möjliggjorde även kodning av intervjuerna, vilket innebar att jag bröt ner materialet i en 

mängd delar (koder) som jag sedan använde för att i analysen komma fram till mina resultat 

(Aspers 2007, May 1997). Mina koder utgick från de övergripande teman som låg till grund 

för intervjuerna (se bilaga 1). Genom att analysera de framställda koderna kunde jag närmare 

undersöka vilka föreställningar om tjejer och killar som framkom i lärarnas resonemang om 

elevernas beteende. Både likheter och olikheter mellan lärarna utsagor om tjejers och killars 

beteende noterades varpå intervjuerna analyserades utifrån de teorier och perspektiv jag valt 

att grunda uppsatsen på. 

 

4.4. Etiska överväganden 
Eftersom jag valde att utföra kvalitativa intervjuer är det viktigt att belysa de etiska aspekterna 

av denna metod. Intervjusituationer är till sin natur asymmetriska, då den ena parten styr 

samtalet utan att behöva dela med sig av information samtidigt som den intervjuade förväntas 

vara behjälplig och svara (Meuwisse et al. 2008:237). I min roll som intervjuare gavs jag 

således tillgång till information både genom att jag sammanställde teman och genom att jag 

kunde styra samtalet i en önskvärd riktning (Meuwisse et al. 2008:238). För att minska min 

påverkan på samtalen intog jag därför under intervjuerna en inaktiv roll och gav lärarna 

möjligheten att själva tillägga något till valda teman om så önskades. I analysen av 

intervjuerna bör min möjlighet att lyfta fram vissa aspekter och utesluta andra betonas. Vid en 

framställan av ett empiriskt material tvingas man som forskare sovra, vilket innebär att viktiga 

påståenden och åsikter måste väljas bort. I min analys har jag tvingats utesluta delar av 
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lärarnas resonemang, både på grund av platsbrist och på grund av att jag önskat lyfta fram 

framför allt de beskrivningar av tjejer och killar som återkommer hos flera av lärarna. Detta 

för att kunna visa på någorlunda allmängiltiga föreställningar om genus. Jag är medveten om 

min aktiva roll i gallrandet av lärarnas utsagor men anser det vara nödvändigt för att kunna 

presentera empirin på ett givande och intressant sätt. 

Min egen roll i förhållande till ämnet har tidigare nämnts men trots detta kan det vara av 

betydelse att återigen lyfta fram det faktum att jag hade en del erfarenhet av området och 

därför besatt en viss förförståelse av det jag ämnade undersöka. Det är även så att de 

intervjuade utgjordes av mina kontakter på fältet. Alltså måste jag fundera både över hur min 

förförståelse och min relation till intervjupersonerna påverkade min objektivitet. Efter 

reflektion, individuellt och med mina kontakter, kom jag dock fram till att de inte utgjorde 

några problem för min objektivitet och möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt, så länge jag 

var öppen med min ingång och aktivt uteslöt min förförståelse i analysen. 

I kontakten med de intervjuade var jag tydlig med vad det var jag ämnade göra och 

varför. Jag redogjorde för hur intervjuerna skulle användas och utifrån vilka teorier de skulle 

analyseras. Jag garanterade intervjupersonerna anonymitet och att endast benämna dem 

lärare. Då samtliga intervjuade arbetade inom samma lärarlag visste de vilka de övriga som 

skulle delta i undersökningen var men då intervjuerna inte berörde personliga aspekter och det 

inte heller framgick vem som sagt vad, anser jag det inte vara av någon betydelse. Inte heller 

verkade de intervjuade lärarna besväras av detta. 

 

5. Resultat – presentation av empiri 
5.1. Den undersökta skolan 
De fyra lärarna jag intervjuade arbetar som mellanstadielärare och utgör tillsammans ett 

lärarlag i en åldersblandad skola. Då två av lärarna är män och två är kvinnor är det ett 

jämställt lärarlag, något som flera av dem säger är mycket ovanligt just i de lägre klasserna 

som ofta domineras av kvinnliga lärare. Samtliga lärare poängterar betydelsen av att vara ett 

jämställt lärarlag under våra samtal. De är mycket nöjda med att båda könen representeras och 

påpekar att detta är betydelsefullt för dem. De anser själva att de vinner på att vara ett 

jämställt lärarlag då diskussionerna dem emellan blir mer givande och att de inför eleverna 

ges möjlighet att visa på olikhet och att både män och kvinnor kan vara lärare och arbeta med 

barn. De säger även att de genom att vara både män och kvinnor har möjlighet att tillgodose 
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tjejers och killars behov bättre utifrån att barnen kan ty sig till personer av olika kön. Att 

lärarna anser sig komplettera varandra väl i lärarlaget är tydligt. 

Lärarna beskriver att deras roll i grupprocessen framför allt består i att välja ut de elever 

som anses ha ett behov av att delta i tjej- eller killgrupp. Detta sker utifrån gemensamma 

diskussioner i lärarlaget och då grupperna sammanställts överlämnas de till socialarbetarna på 

skolan, som då ges information om varje elev samt hänvisning om vad lärarna önskar att 

grupperna ska fokusera på. Vanligast är att det under en termin parallellt bedrivs en tjejgrupp 

och en killgrupp. Trots att detta innebär att eleverna som ska medverka i gruppen kan uppvisa 

olika typer av problematik, ges socialarbetarna oftast ett huvudområde att fokusera på. Som 

exempel på detta ger lärarna relationer och konflikthantering. Socialarbetarna arbetar alltså på 

uppdrag av lärarna, vilket innebär att arbetet baseras på lärarnas uppfattning om vad som är 

problematiskt. Lärarna förklarar att de under själva grupprocessen regelbundet följer upp 

arbetet genom samtal både med eleverna och med de socialarbetare som leder grupperna. 

Efter avslutad gruppverksamhet gör lärarna att inte något speciellt utan fokus ligger istället på 

att kontinuerligt följa upp och bekräfta positiv förändring hos eleven under terminens gång. 

Lärarna förklarar även att de har som mål att låta samtliga tjejer i klass 5 och 6 delta i 

tjejgrupp, eftersom de tycker sig se ett generellt behov hos tjejerna att prata om viktiga 

ämnen.  

Det framkommer under intervjuerna att lärarna anser att genus är ett viktigt område att 

belysa och att ämnet diskuteras i arbetslaget. Lärarna har under det senaste läsåret haft både 

en studiedag och en kvällsföreläsning om genus. Dock påpekar en av lärarna att dagarna var 

illa placerade då den ena lades precis när terminen började och lärarna var upptagna med 

schemaläggning och denna andra sent en kväll mitt i veckan då lärarna var trötta och 

omotiverade. Detta, menar läraren, skulle möjligtvis kunna visa på hur viktigt (eller oviktigt) 

skolledningen egentligen tycker att ämnet är. Lärarna själva påpekar dock att de i 

klassrummet försöker inkludera tankar om genus som en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Alla berättar att de alltid försöker ta varannan tjej, varannan kille när det gäller att svara på 

frågor eller att presentera något inför klassen. Likaså försöker de se till att barnen samarbetar 

över könsgränserna i arbeten och för att lösa uppgifter. Att inte dela upp barnen utifrån kön 

beskrivs av alla lärarna som viktigt. Individfokusering och att bortse från barnets biologiska 

kön betonas också av lärarna. Att se bortom barnet som tjej eller kille och att istället se varje 

barn precis som det är tycker flera av dem är grundläggande för att kunna göra ett bra jobb. 

Det handlar om ”att alla ska få en chans” och att ”alla ska få en likvärdig möjlighet att både 

synas och tänka och tycka vad man vill”, svarar en lärare av lärarna på frågan om varför det är 
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viktigt med ett genusperspektiv på undervisningen. Efter att ha intervjuat de fyra lärarna 

tycker jag mig se att de arbetar aktivt för en jämställd undervisning och att genus upptar en 

stor del av tankarna kring arbetet. 

Flera av lärarna påtalar dock att det ibland är svårt att låta bli att falla in i gamla vanor 

och att agera utan att tänka på varför man gör som man gör. Det omedvetna handlandet och 

risken att detta leder till olika behandling av tjejer och killar beskrivs som problematiskt av 

två av lärarna. Det är just det omedvetna som jag tagit fasta på i intervjuerna med lärarna. Jag 

vill dock påpeka att jag anser att lärarnas omedvetna antaganden om tjejers och killars 

beteende kan och bör kopplas till samhälleliga föreställningar om vad tjejer och killar är och 

hur de bör bete sig. De föreställningar om genus som jag kommer lyfta fram utifrån mina 

samtal med mellanstadielärarna bör således inte uppfattas som en kritik mot de intervjuades 

arbete eller tankar kring arbetet, utan snarare bör de ses som någorlunda allmängiltiga för 

samhällets syn på tjejers och killars beteende. Lärarnas sätt att tala om tjejer och killar och de 

diskurser som då skapas, kan med stor sannolikhet återfinnas överallt inom samhälleliga 

institutioner som hanterar barn och ungdomar. Just därför anser jag det viktigt att tydliggöra 

de intervjuade lärarnas omedvetna föreställningar om tjejer och killar. Endast genom att lyfta 

fram diskurser om genus kan man visa att alla som arbetar med barn och ungdomar riskerar 

att behandla tjejer och killar olika och förvänta sig olika saker från dem. Föreställningarna bör 

även lyftas fram och kritiseras då de utgör en betydelsefull faktor i tjejer och killars 

identitetsskapande. Slutligen bör det även betonas att det endast är genom att belysa 

omedvetna föreställningar om tjejer och killar som man kan ifrågasätta agerande och förändra 

hur man ser på och förhåller sig till de barn som man arbetar med. 

 

5.2. Diskurser om avvikande beteende hos tjejer 

5.2.1. Osynliga tjejer 

”De tysta tjejerna, de behöver en knuff i rätt riktning, att de vågar säga vad de 

tänker och tycker. Vid elva tolv borde man liksom ha kommit igång med det här 

att man måste ta ställning, att man måste våga.” 

Som ett problematiskt och avvikande beteende som kan ligga till grund för gruppmedverkan 

hos tjejerna framkommer i samtliga intervjuer bilden av den tysta och försynta tjejen. Tjejen 

som inte tar plats och som varken syns eller hörs. Tjejen som trots uppmaningar från lärarna 

vägrar att räcka upp handen och säga vad hon tycker eller tänker. Den tysta tjejen beskrivs 
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som inaktiv och som mer eller mindre osynlig i klassrumsvärlden. Som efterfrågat 

grupparbete med den tysta tjejen nämner lärarna begreppen självkänsla, självbild och 

självförtroende. Det är med en förhoppning om att den tysta tjejen ska börja betrakta sig själv 

som betydelsefull och börja kräva utrymme i klassrummet som hon placeras gruppverksamhet 

på skolan. De flesta av de tjejer som varit aktuella för gruppmedverkan under det senaste 

läsåret har enligt lärarna varit just tysta och försynta tjejer. 

5.2.2. Högljudda tjejer 

”[…] som är väldigt gapiga och skrikiga och skräniga […] Oavsett situation är 

det de som syns och hörs överallt hela tiden. De kanske behöver dämpa sig lite. 

Inte i sina åsikter för dem har de ju all rätt att ha men att de börjar inse hur folk 

kan uppfatta dem i olika situationer. Att det kanske inte alltid är positivt att 

synas och höras mest.” 

Ett annat beteende som av två av lärarna beskrivs som problematiskt och därför avgörande för 

att medverka i tjejgrupp återfinns hos den bråkiga och konfliktsökande tjejen. Tjejen som 

aldrig håller tyst eller backar undan. Tjejen som ”snackar skit” och beter sig illa, till och med 

kränkande, mot andra. Hos den högljudda tjejen framhålls ett behov av att i 

gruppverksamheten arbeta med sitt sociala beteende och det sociala samspelet, hur man 

förhåller sig till andra människor. Men även hos den bråkiga flickan framhåller lärarna ett 

behov av att stärka självkänslan. Genom att tjejen jobbar med sitt självförtroende anser 

lärarna att hennes konfliktbenägenhet kan minskas och hennes beteende gentemot, och 

relationer till, andra förbättras. Flera av lärarna beskriver hur tjejerna på senare år har tuffat 

till sig rejält och att de högljudda tjejerna nu är fler än tidigare. 

5.2.3. Intrigerande tjejer 

I intervjuerna beskrivs tjejers avvikande beteende som diffust problematiskt. Tjejernas 

problematik anses av flera av lärarna framförallt utgöras av ”skitsnack” och ett tyst 

intrigerande, där konflikterna utspelas bakom ryggen och i det fördolda. En lärare beskriver 

det som att tjejer kör ”lite mer spelet under ytan”, då de sällan agerar öppet, bråkar eller tar till 

handgripligheter. Snarare utvecklar tjejer svårgripbara konflikter där internetchatter och 

skiftande tolkningar av händelser och uttalanden står i fokus. Tjejgäng krockar med tjejgäng. 

En lärare betonar att en pågående tjejkonflikt ofta är svår för lärarna att se samt att ”de 

(tjejerna, förf anm) är mycket mer raffinerade än pojkarna”. Tjejernas sätt att bråka: det tysta 

intrigerandet som sker där omvärlden inte ges tillgänglighet, lyfts fram som en viktig orsak till 
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att medverka i gruppverksamhet av samtliga lärare. I gruppen hoppas lärarna att konflikterna 

kan komma upp till ytan och att tjejerna ges möjlighet att utveckla andra sociala 

beteendemönster, där kränkande uttalanden inte anses acceptabla. 

5.2.4. Relationsfokuserade tjejer 

I samtliga intervjuer ger lärarna bilden av tjejer som otroligt relationsfokuserade och därför i 

behov av gruppmedverkan. En av lärarna beskriver tjejernas situation som att: 

”relationer, det är det som är nummer ett. Det står högst. Det är relation dem 

emellan och relation tjej kille. Det är relationer som gäller nu. Det står liksom 

över allt annat.” 

En annan lärare beskriver tjejerna som beroende av sina relationer då de har en tendens att 

inte aktivt välja utan att de istället bara följer med och faller för grupptrycket. I arbetet med 

tjejgrupper efterfrågar majoriteten av lärarna just relationsrelaterade ämnen, så som 

grupptryck, samlevnad, relationer till killar och sexualitet. Även självstärkande arbete 

efterfrågas av lärarna för att minska tjejernas problematiska beroende av sina relationer. 

5.2.5. Tjejer med utländsk bakgrund 

Trots att jag beslutat att inte inkludera etnicitet som en faktor i skapandet av genus anser jag 

det viktigt att lyfta fram lärarnas tankar kring tjejer med utländsk bakgrund då samtliga lärare 

väljer att beskriva dessa tjejer separat. Majoriteten av lärarna anser att tjejer med utländsk 

bakgrund ofta har ett behov av att gå i tjejgrupp just på grund av att de tillhör en etnisk 

minoritet. Dessa tjejer beskrivs av lärarna som behövande då de ofta är hårt hållna hemma och 

inte ges tillåtelse att göra samma saker som sina kompisar samt ofta uppvisar dåliga 

kunskaper om ”känsliga ämnen” så som samlevnad, kropp och sexualitet. I tjejgruppsarbetet 

med dessa tjejer efterfrågar lärarna således diskussioner om just sexualitet och pubertet. En 

lärare anser att tjejerna med utländsk bakgrund ofta känner att de inte är lika mycket värda 

som andra och att tjejgruppen kan hjälpa dem att känna att de kan ta plats i samhället när de 

blir större genom att stärka deras självbild. 
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5.3. Diskurser om avvikande beteende hos killar 

5.3.1. Bråkiga killar 

”[…] bland killarna är det mer och har varit mer akuta problem. Våld på 

rasterna [..] Också kränkningar. Man har ingen respekt överhuvudtaget mot 

varandra. Man kan vräka ut sig vad som helst utan att man tycker att det är nåt 

sånt där som man behöver fundera nåt extra på.” 

I samtliga intervjuer framträder killen som behöver delta i gruppverksamhet som en starkt 

utåtagerande person. Aggressivitet, konflikter, svårigheter av samarbeta i grupp samt 

begynnande kriminalitet nämns som avgörande faktorer i lärarnas beskrivningar av de killar 

som väljs ut för killgruppen. Det är killar som syns, slåss och kränker andra som måste gå i 

killgrupp. Dessa killar behöver redskap för att hantera sin ilska samt ”inse den rätta vägen till 

lycka i livet” och på så sätt förstå varför skolan är viktig. Två av lärarna anser att grupparbetet 

med dessa killar bör fokusera på att stärka deras självkänsla, då de ser dåligt självförtroende 

som orsaken till det avvikande beteende. De andra två lärarna efterfrågar endast impuls- och 

aggressionsträning. En av lärarna påpekar att killar som lider av stora impulsproblem kanske 

snarare bör hanteras individuellt ”man mot man” än i gruppform. 

5.3.2. Medföljande killar 

”Pojkar som ligger i periferin […] som inte riktigt är med men som hänger på 

lätt när det händer nåt men som kanske inte är drivande men som ”han sade ju 

att vi skulle göra det”. Sådana pojkar.” 

Av två av lärarna ges beskrivningen av killar vars avvikande beteende handlar om att de 

hänger på och hjälper till när de bråkiga killarna hamnar i konflikter. Killarna som vid samtal 

beskriver situationen utifrån att andra bett honom att göra saker och som genom sitt agerande 

betraktas som offer för grupptryck. Vad gäller dessa killar efterfrågar en av lärarna att de ges 

utrymme att i gruppen stärka sitt självförtroende. Den andra läraren önskar att de tänker på 

vad som kan hända om man ”är med fel gäng vid fel tillfälle” och att killarna lär sig att ”göra 

rätt istället för fel”. Killar som uppvisar mycket dålig självkänsla, menar en av lärarna, bör 

snarare delta i individuella samtal än i killgrupp. 
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5.3.3. Statusfokuserade killar 

En av lärarna beskriver killar vars avvikande beteende kan betraktas som ett resultat av att 

bibehålla status. Situationen för dessa killar beskrivs som en kamp där killarna ständigt mäter 

sig mot varandra och betraktar andra som ett hot mot den egna positionen. Det handlar om att 

ha makten över den egna gruppen samtidigt som en ständig maktkamp även pågår gentemot 

andra grupper. Läraren anser att detta beteende grundas på en dålig självkänsla varpå arbete 

med detta i killgrupp kan vara aktuellt. 

5.3.4. Killar med utländsk bakgrund 

Precis som vid beskrivningen av tjejernas beteende diskuterar två av lärarna killar med 

utländsk bakgrund separat, varför jag anser det vara viktigt att belysa denna diskurs trots mitt 

beslut att exkludera etnicitet i denna studie. Dessa lärare beskriver killar med utländsk 

bakgrund som ofta aktuella för medverkan i killgrupper, dock betonas olika faktorer för detta. 

Den ena läraren lyfter fram dessa killars språksvaghet som en avgörande faktor då denne 

anser att bristande kunskaper i det svenska språket ofta leder till missförstånd vilket i sin tur 

ofta leder till konflikter och ”sen blir det fel”. Den andra läraren lyfter istället fram att dessa 

killar ofta har en hög status och får mycket utrymme hemma, vilket kan bli bekymmersamt då 

de kommer till skolan och läraren inte accepterar att de tar så mycket plats. Samma lärare 

förklarar även att killar med utländsk bakgrund ofta inte tillåts vara mjuka utan istället 

ständigt måste hävda sig och försvara sin position som ledare, vilket leder till konflikter med 

andra elever. 

 

5.4 Diskurser om könsskillnader 

5.4.1 Åtskillnad av tjejer och killar utifrån kön 

Samtliga lärare påpekar under intervjuerna att de tycker att det är positivt att tjejer och killar 

arbetar separat under gruppverksamheten. Som förklaring till varför betonar samtliga lärarna 

framför allt tjejers och killars olikheter. Med utgångspunkt i det biologiska könet anser lärarna 

att barnen uppvisar olika behov, olika mognad och olika sätt att förhålla sig till saker. Tjejer 

och killar diskuterar enligt lärarna både olika saker och dessa saker på olika sätt. Tjejerna är 

mer mogna och besitter bättre förmåga vad gäller kommunikation. Därför kan och bör deras 

grupparbete lyftas till att gälla ämnen om livet i stort. Hos killarna betonas omogenhet och 

oförmåga till abstrakta diskussioner, vilket innebär att samtalen bör fokusera på det som sker 
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här och nu. Men även killarnas bristande respekt för tjejerna i klassrummet ges som förklaring 

till uppdelningen och flera av lärarna anser att separata grupper är nödvändiga för att flickorna 

ska ges plats och våga prata. Lärarna betonar särskilt tjejernas och killarnas begynnande 

pubertet som problematisk för könsneutrala grupper. Barnen är i ”den åldern då man ska 

imponera väldigt mycket på det andra könet” och detta riskerar enligt en av lärarna leda till att 

barnen inte kan vara uppriktiga och ”erkänna sina svagheter”. Att lärarna tycker att tjejer och 

killar bör separeras utgår således även från att de då slipper vara påpassade och därför lättare 

kan slappna av och tala fritt. Dock medger samtliga lärare att tjejerna och killarna skulle 

behöva samlas och prata ibland eftersom de ”har mycket att lära av varandra”. 

 

6. Analys och diskussion 
6.1. Att förstå diskurserna ur ett genusperspektiv 

6.1.1. Killar och tjejer som varandras motsatser 

”Tjejgruppen bygger mer på diskussion och samtal mer generellt om saker. 

Killgruppen bygger på saker som händer här och nu allteftersom. Tjejgruppen 

kan handla om vad som helst, inte sådant som hänt denna veckan på rasten utan 

sånt som tjejer inte får utrymme att diskutera annars i skolan. Medan killarna 

pratar om sånt som hänt i veckan, konkreta exempel och hur man kan hantera 

sådana situationer.” 

(Lärare om skillnaden mellan tjej- och killgrupp) 

Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin kommer denna analys att fokusera på hur genus 

skapas utifrån lärarnas sätt att resonera kring tjejers och killars avvikande beteende. Diskurser 

om avvikande beteende visar inte bara på det problematiska i det tjejer och killar gör, utan kan 

även anses tydliggöra det förväntade och önskvärda beteendet. Betonas bör att de diskurser 

om tjejer och killar som skapas i lärarnas resonemang har tydlig koppling till samhälleliga 

föreställningar om hur tjejer och killar är och bör vara, det vill säga genus och tillskrivandet 

av särskilda egenskaper utifrån det biologiska könet. 

Precis som Davies (2003) konstaterar i sin studie tycker jag mig se hur lärarnas sätt att 

tala om eleverna skapar genus utifrån att positionera tjejer och killar som varandras motpoler. 

Diskurserna skapar ett motsatsförhållande där endast en tydlig roll antingen som kille eller tjej 

presenteras som alternativ vad gäller att vara människa. Gens (2002) påpekar samma 
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motsatsförhållande men utifrån det faktum att flickor blir kvinnor och pojkar blir män utifrån 

pojkars starka kamp mot att vara flickor. Således kan man även hos Gens dra slutsatsen att 

tjejer och killar definieras som just tjejer och killar utifrån att de betraktas som grundläggande 

olika, varpå de kommer att behandlas olika och förväntas bete sig olika. 

Lärarnas diskurser om tjejer och killar kännetecknas bland annat av att killar är 

individfokuserade och tjejer är relationsfokuserade. Alla lärarna betonar tjejers starka 

beroende av sina relationer och detta i kombination med att de vill att samtliga tjejer i klass 

fem och sex ska gå i tjejgrupp visar tydligt att tjejer betraktas som generellt behövande. Tjejer 

behöver sina relationer. Tjejer behöver gå i tjejgrupp för att få utrymme och prata om känsliga 

ämnen. Att samtliga lärare är övertygade om att tjejer bäst hanterar sina bekymmer i 

gruppform är ytterligare en faktor som visar på att tjejer ses som beroende av andra för att 

fungera. Ingenstans i intervjuerna definieras samma behov hos killarna. Istället beskrivs killar 

som självständiga individer, där relationerna till andra snarare handlar om en maktkamp. 

Lärarna anser att killar mår bra av att gå i killgrupp men om problematiken är alltför svår bör 

den med fördel hanteras individuellt. Hos killarna ser lärarna att problemen ibland måste lösas 

man mot man, vilket står i stark kontrast mot synen på tjejer. En koppling till både Gens 

(2002) och Karlson (2003) bör ske här då båda forskarna betonar förhållandet 

självständighet/beroende. Att tjejer är relationsfokuserade förklaras av Gens som ett resultat 

av att flickor förväntas vara lyhörda och sätta andras behov först, relationen är i allt 

överordnad aktiviteten. För pojkar menar Gens att det istället är tvärtom, här förväntas 

aktivitet ständigt står över relation. Samma resonemang kan härledas hos Karlson som i sin 

studie tydligt ser hur lärarna använder flickorna som småfröknar, vilket både befäster och 

skapar bilden av flickor som varandes framförallt relationsfokuserade. 

  Ett annat motsatsförhållande mellan könen som kan härledas ur diskurserna är att killar 

är konkret problematiska och tjejer är diffust problematiska. Det avvikande beteende som 

presenteras hos killar handlar om öppna konflikter på skolgården eller i klassrummet. Killar är 

i sina bråk raka och tydliga med vad som händer. De väsnas och slåss. Alla vet vad det 

handlar om och hur man ska hantera det. Tjejers sätt att bråka upplevs som mycket mer 

svårhanterligt. Det handlar om intrigerande och om osynliga konflikter där skriftliga 

uttalanden på diverse internetchatter ges stort utrymme. Ingen vet säkert vad som hänt eller 

hur man ska komma till botten med det. Motsatsförhållandet mellan killar som utåtagerande 

och tjejer som intriganta återfinns även i Hilte & Claezons (2005) studie om institutionsvård. 

Precis som de intervjuade lärarna skapar behandlarna diskurser om skillnader mellan könen 
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utifrån skiftande sätt att visa känslor på. Killar skriker, tjejer gråter. Intressant är att precis 

som lärarna beskriver behandlarna killarnas beteenden som mer lätthanterliga än tjejernas. 

  Utifrån diskurserna kan även härledas att killar är aktiva och tjejer är inaktiva. 

Samtliga lärare lyfter fram tysta tjejer och deras inaktivitet som främsta anledningen till att gå 

i tjejgrupp. Tysta killar verkar inte existera då inte en enda lärare nämner inaktivitet hos killar 

som anledning till att medverka i killgrupp. De killar som skulle kunna betraktas som inaktiva 

beskrivs istället som medföljare. Således är tysta killar medföljare, vilket i sin tur förutsätter 

en aktiv handling: att följa, samtidigt som tysta tjejer är precis det motsatta: osynliga och 

inaktiva. Killar existerar i att bara vara. Tjejer måste lära sig att ta plats och höras för att 

finnas till. 

  I diskurserna blir även motsatsförhållandet där tjejer är mogna och killar är omogna 

tydligt. Tjejer kan och bör därför fokusera på att arbeta med det inre till skillnad från killar 

som bör fokusera på det yttre beteendet. Samtliga lärare anser att lösningen till alla de 

avvikande beteendena hos tjejerna ligger i att arbeta med deras självförtroende. Alla lärarna är 

eniga om att det är genom en fokusering på det inre som tjejerna kan förändras. Som en 

intressant jämförelse bör betonas att lärarna inte uppvisar en liknande samstämmighet vad 

gäller killarnas avvikande beteende. Exempelvis är det bara två av lärarna som anser det vara 

centralt för de bråkiga killarna att arbeta med självförtroende, de andra två framställer 

konflikthantering som det viktigaste. Detta befäster synen på tjejer som mogna att förändras 

inifrån och killar som omogna, varför endast yttre beteendeförändring är möjlig. Vidare lyfter 

samtliga lärare fram att det centrala i tjejgruppen är att tjejerna ska diskutera känsliga ämnen. 

Alla lärarna önskar att tjejerna ska prata om kroppen och sexualitet, om samlevnad och 

relationer. Tjejer är mogna och bör således diskutera vuxna ämnen. Inte i ett enda fall nämns 

ett behov hos killarna att prata om känsliga ämnen. Killarna beskrivs istället som omogna och 

barnsliga varför fokus istället bör ligga på konkret konflikthantering. Tjejer är mogna och ska 

prata. Killar är omogna och ska agera. Återigen framställs bilden av tjejer som 

relationsbundna och killar som aktivitetsfokuserade. Att killar skulle ha ett behov av att 

diskutera sexualitet och samlevnad nämns inte av lärarna. Att socialt arbete med tjejer 

ständigt fokuserar på sexualitet framhålls av Schlytter (1999), Hamreby (2004) och Hilte & 

Claezon (2005). Tjejers komplexa sexualitet, risken för att de ska bli utsatta och deras ansvar 

för både sin egen och andras sexualitet är faktorer som enligt forskarna alltid är närvarande i 

arbete med tjejer. Att lärarna ser tjejerna som mogna nog att diskutera samlevnadsfrågor men 

inte killarna, får mig att undra om tjejerna på så sätt görs ansvariga inte bara för sig själva 
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utan även för killarna, vilket i sig utgör en annan grundfrågeställning än den i uppsatsen 

undersökta. 

6.1.2. Den heteronormativa utgångspunkten 

Ur lärarnas resonemang om varför tjejer och killar bör separeras från varandra under 

gruppverksamheten kan härledas att det är heteronormativa värderingar som styr. Även om 

lärarnas aktuella elever är unga, elva och tolv år, beskriver majoriteten av lärarna att det är för 

att undvika att tjejerna och killarna blir upptagna med att imponera på det motsatta könet som 

de bör hanteras åtskilda. Eleverna beskrivs som prepubertala och som att de nyligen upptäckt 

att det finns personer av ett annat kön. Att tjejer och killar blir intresserade av varandra och 

inte av någon med samma biologiska kön är utgångspunkten i tankarna kring elevernas 

sexualitet. 

Den styrande heteronormativiteten bidrar även den till en positionering av tjejer och 

killar i ett motsatsförhållande. Ambjörnsson (2003:106) beskriver att genusprocessen hos 

tjejer utgår från två önskningar: dels att vara heterosexuellt attraktiv, dels att delta i den 

homosociala gemenskapen. Hon menar att tjejer för att vara och bli tjejer både måste vara en 

aktiv del i det heterosexuella spelet mellan könen och aktivt knyta sig till andra tjejer. Jag tror 

att man, med största sannolikhet, kan se samma mönster även hos killar. För att vara och bli 

killar måste killar dels vara heterosexuellt gångbara och dels vara starkt förbundna med 

personer inom den egna könsgruppen. Utifrån den av lärarna skapade diskursen om åtskillnad 

av tjejer och killar skapas just en situation där eleverna knyts till andra elever av samma kön 

och gemenskap dem emellan uppstår, samtidigt som gruppen av motsatt kön framställs som 

åtråvärd och intressant. Det förstärker alltså det motsatsförhållande där tjejer och killar 

framställs som grundläggande olika och därför blir de intresserade av varandra. För att tjejer 

och killar ska bli intresserade av varandra måste de vara olika. Att ignorera homosexualitet 

som ett alternativ kan således förstärka synen på kille och tjej som sinsemellan uteslutande 

kategoriseringar. Kategoriseringar som är starkt förknippade med vissa egenskaper. Dessa 

kategoriseringar och egenskaperna de kräver måste upprätthållas för att relationer där emellan 

ska kunna skapas. Antingen är man tjej eller så är man kille. Är man tjej är man på ett sätt, är 

man kille är man på ett annat. Eftersom man är olika blir man intresserad av varandra. 
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6.2. Den identitetsskapande processen 
Med utgångspunkt i Burrs (1995) resonemang om hur människan formar sin identitet utifrån 

tillgängliga samhälleliga diskurser kan tjejer och killars identitetsskapande kopplas samman 

med hur lärarna pratar om sina elever. Om identiteten betraktas som skapad i ett socialt 

sammanhang bör skolan och lärarnas resonemang ges ett betydande utrymme då eleverna 

spenderar en stor del av sin tid i just skolan. Det kan anses vara i samspel med lärare, 

klasskamrater och övrig skolpersonal som tjejer och killar till stor del skapar sin identitet. 

Nämnas bör även att de aktuella eleverna är i elva och tolvårsåldern samt i en begynnande 

pubertet vilket kan anses vara en viktig tid just vad gäller ”att börja finna sig själv” och bli en 

egen person. 

Lärarnas diskurser om tjejer och killar som varandras motsatser kan anses bidra till att 

barn och unga tvingas till en stark positionering för att kunna identifiera sig som antingen tjej 

eller kille. Precis som Davies (2003) konstaterar i sin studie, bidrar diskursen till elevernas 

fastlåsning i könen, vilket i sin tur befäster tudelningen av människor i kategorierna tjej/kille. 

Antingen är man tjej eller så är man kille. Det finns inget mellanting. Ska man identifiera sig 

som tjej är man således enligt de rådande diskurserna relationsfokuserad, inblandad i diffusa 

konflikter, inaktiv och mogen nog att kunna fokusera på samtal om livet och inre 

förändringsarbete. I motsatts till att vara tjej står att vara kille. Identiteten som kille förutsätter 

istället att man är individfokuserad, konkret utåtagerande och aktiv samt omogen och därför 

fokuserad på det yttre beteendet. I skapandet av sina identiteter kommer eleverna definitivt 

påverkas av denna uppdelning i killigt och tjejigt beteende. Om man är tjej måste man bete sig 

som en sådan. Om man är kille måste man bete sig som en sådan. Om man inte kan 

positioneras i något av lägren, vad är man då? 

Om identiteten ses som skapad av de rådande diskurserna bör även diskursen gällande 

heteronormativitet ges betydande utrymme i diskussionen. Att elever delas upp utifrån sitt 

biologiska kön för att föreställningar om genus framställer dem som grundläggande olika 

utgör som redan nämnts en bidragande faktor till varför killar och tjejer så starkt identifierar 

sig som antingen killar och tjejer. Att de delas upp utifrån biologiskt kön på grund av ett 

förutsatt sexuellt eller relationellt intresse där emellan styrker ytterligare denna positionering. 

För att kunna identifiera sig som tjej ska man vara intresserad av killar. Om man ska 

identifiera sig som kille ska man vara intresserad av tjejer. Om man inte är intresserad av 

någon av det motsatta könet, vad ska man identifiera sig som då? 
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En av diskurserna som presenterades av lärarna gällde tjejer och killar med utländsk 

bakgrund. Då jag, som tidigare angivits, på grund av utrymmesbrist valt att bortse från 

etnicitet som en faktor i skapandet av genus kommer jag här endast konstatera dess avgörande 

betydelse i den identitetsskapande processen och att jag anser att ämnet bör uppmärksammas i 

framtida uppsatsprojekt. När tjejer och killar med utländsk bakgrund skapar sin identitet är det 

inte bara förväntningar gällande hur tjejer och killar är och heteronormativitet som spelar in. 

Dessa elever tvingas påverkas även av en diskurs som framställer invandrartjejer som hårt 

hållna hemma och okunniga och invandrarkillar som statusfokuserade och konfliktbenägna. 

Lärarnas tendens att särskilja tjejer och killar med utländsk bakgrund och tillskriva dem andra 

egenskaper, förutom dem som tjej och kille, försvårar ytterligare dessa elevers 

identitetsskapande. Vilken diskurs blir mest framträdande? Den som handlar om 

föreställningar om att vara tjej/kille eller den om att vara invandrartjej/invandrarkille? 

Med en hänvisning till Ambjörnssons (2003) beskrivning av genusprocessen, det vill 

säga hur skapandet av det sociala och kulturella könet bygger på ett ständigt handlande och 

återupprepande, kan lärarnas diskurser om vad tjejer och killar är anses producera och 

reproducera föreställningar om genus. Diskurser om egenskaper knutna till det biologiska 

könet kan således sägas skapa självuppfyllande sanningar: att människan blir den hon 

förväntas bli. Lärarna har inte fel när de beskriver tjejerna som relationsfokuserade. Inte heller 

har de fel i sin beskrivning av killarna som individfokuserade. Tjejer är relationsfokuserade. 

Killar är individfokuserade. Men är de det på grund av den biologiskt medfödda 

personligheten som tjej eller kille? Nej. Inte om man väljer att betrakta identiteten utifrån ett 

genusperspektiv. Då förklaras tjejers relationsfokusering som en effekt av att tjejer från det att 

de är små förväntas vara relationsfokuserade: tjejer får dockor att ta hand om och tjejer hjälper 

lärarna att ta hand om stökiga pojkar i klassen (Gens 2002:34, Karlson 2003:189). Killar å 

andra sidan är individfokuserade för att de förväntas vara individfokuserade: killar leker tidigt 

självständigt utanför hemmets trygga värld (Gens 2002) och killar ska ”ta det som en man” 

och inte söka tröst när de slår sig. Diskurser om vad tjejer och killar är har således inte bara 

stark inverkan på tjejer och killars identitetskapande. De är avgörande för tjejers och killars 

hela identitet och varande. 

Jag tycker mig dock i lärarnas resonemang ana en paradox. Diskurserna visar på stark 

positionering med tjejer och killar som varandras motsatser samtidigt som det verkar finnas en 

önskan från lärarnas sida om att bryta denna positionering. Framför allt tjejers identifiering 

som tjej. Kan det vara så att lärarna hyser en omedveten önskan om att tjejerna ska vara mer 

som killarna? Majoriteten av tjejerna som deltar i tjejgrupp är tysta och osynliga tjejer och de 
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medverkar för att lärarna vill att de ska ta mer plats. Höras mer. Synas mer. Alltså: vara mer 

som killarna. Många av tjejerna som väljs ut anses också vara alldeles för relationsfokuserade 

och lärarna önskar att de ska bli mer självständiga och mindre beroende av andra för att finnas 

till. Alltså: vara mer som killarna. Identiteten som tjej bör således vara tydlig men inte för 

stark. Tjejer ska gärna tuffa till sig lite. Men de tjejer som gör detta fullt ut; som tar mer plats, 

som inte är inblandade i dolda konflikter och som inte har nära homosociala relationer, de 

betraktas i sin tur som problematiska och i behov av att i tjejgrupp tala om relationer och 

känsliga ämnen (jmf Karlson 2003:181). Identifieringen som tjej kan således anses vara extra 

problematisk då det förväntade och typiskt tjejiga beteendet samtidigt betraktas som 

besvärligt och avvikande från det mer accepterade killiga beteendet. Tjejer ska vara 

relationsfokuserade men inte alltför beroende av sina relationer. Tjejer ska ta plats men inte 

kräva alltför mycket utrymme. Att vara tjej är att inte vara kille. Men att vara för mycket tjej 

är problematiskt och svårhanterligt. 

 

7. Avslutande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärares resonemang kring avvikande beteende hos 

elever i elva- och tolvårsåldern, kopplat till medverkan i tjej- eller killgrupp, kan förstås ur ett 

genusperspektiv. Jag önskade även identifiera och lyfta fram de diskurser som skapas när 

lärare talar om tjejer och killar samt koppla dessa till den identitetsskapande processen. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de intervjuade lärarna beskriver elevernas 

avvikande beteende olika beroende på om det handlar om tjejer eller killar. Tjejers 

problematiska beteende handlar framför allt om att vara alltför tysta men även högljudda tjejer 

lyfts fram som bekymmersamma. Att tjejer är alltför fokuserade på sina relationer betonas 

också av lärarna precis som tjejers besvärliga sätt att bråka på. Hos killar gäller det avvikande 

beteendet framför allt konflikter och utåtagerande men av några av lärarna nämns även de 

killar som hänger på och gör vad de blir tillsagda som problematiska. Vidare beskrivs killars 

statusfokusering som svårhanterlig. 

De diskurser som jag anser skapas utifrån lärarnas resonemang beskriver tjejer och 

killar i ett motsatsförhållande. Det är olikheten som betonas. Om tjejer är på ett sätt är killar 

på ett annat. Tjejer beskrivs genomgående som relationsfokuserade och mogna. Killar 

beskrivs istället som individfokuserade och omogna. Tjejer ska utgå från inre 

beteendeförändring, killar ska förändra det utåtriktade beteendet. I arbetet med grupperna 

förväntas således tjejer prata till skillnad från killar som förväntas agera. När tjejer och killar 
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beskrivs utifrån ett motsatsförhållande skapas en situation där eleverna tvingas välja sida. I 

uppsatsen har identitetsbegreppet utgått från att identiteten är ett socialt fenomen skapat av 

kulturellt tillgängliga diskurser. Om diskurserna som finns att tillgå ständigt sätter killar och 

tjejer i olika läger där de tillskrivs olika egenskaper beroende på det biologiska könet 

framtvingar detta en positionering som antingen tjej eller kille. Antingen är man tjej eller så är 

man kille. Om man är tjej ska man vara på ett sätt, är man kille ska man vara på ett annat sätt. 

Diskursen gällande heteronormativiteten stärker uppdelningen i kategorierna kille/tjej då den 

förutsätter att det är just olikheten mellan könen som gör att intresse dem emellan uppstår, att 

attraktion kräver olikhet. Kopplat till ett samhällsperspektiv, vilket bör göras då lärarnas 

tankar om tjejer och killar är att betrakta som någorlunda allmängiltiga, kan dessa 

föreställningar om tjejer och killar som varandras motsatser anses både producera och 

reproducera bilden av tjejer och killar som grundläggande olika enbart på grund av deras 

biologiska kön. 

För socialarbetare som är aktiva inom skolans värld är lärarnas tankar kring tjejers och 

killars avvikande beteende av stor betydelse. Då socialarbetarna arbetar på uppdrag av lärarna 

blir lärarnas definition av den sociala problematiken grundläggande för det socialarbetaren 

väljer att fokusera på i tjej- eller killgruppen. Lärarnas föreställningar om tjejer och killar 

skapar socialarbetarens arbete. Att ifrågasätta de diskurser som ligger till grund för arbetet i 

gruppen blir därför viktigt. Dels för att det egna arbetet ska kunna förklaras, så som valet att 

arbeta på olika sätt beroende på om det är en tjej- eller killgrupp, och för att arbetet ska kunna 

utvecklas genom att hitta nya (kanske könsöverskridande) sätt att arbeta med grupper. Att 

belysa de samhälleliga föreställningar om kön som påverkar lärare och socialarbetare i deras 

arbete med elever kan således bidra till en fruktbar diskussion mellan professionerna. En 

diskussion som i sin tur kan bidra till att aktiva inom skolan börjar se bortom det allmängiltiga 

fenomenet att betrakta och behandla tjejer och killar olika på grund av att de har olika kön. 

Slutligen vill jag betona diskursens möjlighet till förändring. Språket och hur vi talar om 

samhälleliga fenomen utvecklas ständigt och genom att lyfta fram och ifrågasätta accepterade 

diskurser om tjejer och killar kan dessa förändras. Tjejer och killar placeras i olika fack och 

tillskrivs olika egenskaper på grund av att vi väljer att uppfatta tjejer och killar som olika, 

vilket skapar förväntningar om olikhet som sin tur skapar olikhet. Det handlar om en 

genusprocess, där killar och tjejer formas till att bli varandras motsatser. Om genusprocessen 

ifrågasätts kan den förändras och tjejer och killar börja betraktas mindre som stereotypa kön 

och mer som unika individer. För samtliga aktiva inom skolans värld bör detta ifrågasättande 

utgöra en grundläggande och naturlig del av det vardagliga arbetet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Teman 

 
• Processen inför deltagande i tjej- eller killgrupp (Identitetsskapande process) 

- Urval? 

- Information till eleven? 

- Information till föräldern? 

- Under grupprocessen? 

- Syn på att killgrupper oftast varar längre än tjejgrupper? 

- Efter avslutad gruppverksamhet? 

 

• Avvikande beteende/Riskbeteende hos tjejer 

- Orsaker till oro? 

- Önskat beteende? 

- Efterfrågat arbete i gruppen (åtgärder)? 

- Annorlunda riskbeteende för ett par år sedan, utveckling över tid? 

 

• Avvikande beteende/Riskbeteende hos killar 

- Orsaker till oro? 

- Önskat beteende? 

- Efterfrågat arbete i gruppen (åtgärder)?  

- Annorlunda riskbeteende för ett par år sedan, utveckling över tid? 

 

• Åtskillnad utifrån biologiskt kön i själva grupparbetet 

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

 

• Tankar om gruppverksamheten och samarbetet med fältgruppen? 

- Positivt? 

- Negativt? 
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• Begrepp (att diskutera i samband med kön om de inte framkommit i samtalet) 

- Sexualitet 

- Etnicitet 

- Ålder 

- Mognad 

 

• Jämställdhet i skolan 

- Vad tänker du om genus? 

- Hur arbetar du med genus? 

- Varför viktigt/oviktigt att diskutera genus 
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